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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1      Anggrek Dendrobium

Anggrek termasuk dalam classis Magnoliopsida dan famili Orchidaceae.

Famili ini terdiri atas 900 genus dan lebih dari 25.000 spesies (Llamas, 2003).

Kontribusi anggrek Indonesia dalam khasanah anggrek dunia cukup besar,

dari 25.000 spesies anggrek yang tersebar di seluruh dunia, 6.000 diantaranya

hasil silangan atau hibrida dan diperkirakan setiap tahun dihasilkan 1.000 hibrida

baru (Sandra, 2005). Dendrobium adalah satu diantara genus anggrek terbesar

yang terdapat di dunia. Diperkirakan anggrek ini terdiri atas 1600 spesies.

Anggrek Dendrobium ditemukan pada tahun 1800 oleh seorang ahli botani yang

terkenal yaitu Olof Swartz. Dendrobium berasal dari bahasa latin, Dendron yang

berarti pohon dan Bios yang berarti hidup, sehingga Dendrobium berarti hidup

di pohon (Williams, 1989)

Anggrek Dendrobium sebagian besar   bersifat epifit yaitu tumbuh

menumpang pada batang pohon lainnya tetapi tidak merugikan pohon yang

ditumpanginya. Anggrek Dendrobium membutuhkan naungan dari cahaya

matahari. Selain itu, ada juga beberapa spesies yang hidup litofit yaitu

tumbuh menempel pada batu serta ada juga yang bersifat terestrial atau

hidup dengan mengambil nutrisi dari dalam tanah (Williams, 1989)
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Anggrek memiliki dua jenis pola pertumbuhan yaitu monopodial dan

simpodial. Anggrek Dendrobium bertipe simpodial yaitu anggrek dengan

pertumbuhan ujung batang terbatas. Setelah mencapai batas maksimum,

pertumbuhan batang akan berhenti. Pertumbuhan akan   dilanjutkan   oleh

anakan baru yang tumbuh disampingnya. Anggrek simpodial memiliki suatu

penghubung yang disebut rizom atau batang  di bawah tanah. Pertumbuhan

tunas baru berasal dari rizom. Bentukan antara rizom dan daun disebut

pseudobulb yang berarti bulb palsu. Pseudobulb ini ukurannya bervariasi,

demikian juga   bentuknya. Batang jenis anggrek Dendrobium memiliki

bentuk menggelembung, berdaging, dan terdapat nodus tempat menempelnya

daun dan bunga. (Anonim, 2014)

Bunga anggrek Dendrobium memiliki beberapa sifat yang baik untuk

dijadikan sebagai bunga potong. Anggrek Dendrobium merupakan anggrek

yang berasal dari Indonesia sehingga sesuai dengan iklim Indonesia, terutama

daerah ketinggian sedang. Selain itu, keadaan Indonesia sesuai dengan

fotoperiodik sehari- hari yang  dibutuhkan oleh Dendrobium. Dendrobium

termasuk anggrek yang  mudah disilangkan sehingga memungkinkan

dihasilkan   silangan baru yang   unggul. Perbanyakan tanaman anggrek

dapat dilakukan secara vegetatif, seperti kultur  jaringan, splitting (memecah

rumpun), dan memisahkan keiki (tunas pada bulb yang mempunyai akar)

(Anonim, 2014).
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2.2 Dendrobium antennatum

2.2.1 Klasifikasi Dendrobium antennatum

Menurut Dressler (1981), Dendrobium antennatum Lindl.

diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Liliopsida

Ordo : Asparagales

Famili : Orchidaceae

SubFamili : Epidendroideae

Genus : Dendrobium

Species : Dendrobium antennatum Lindl.

2.2.2 Deskripsi morfologi Dendrobium antennatum

Dendrobium  antennatum merupakan  anggrek  epifit  dan  memiliki

empat bagian utama, yaitu akar, batang, daun, dan perbungaan. Anggrek tersebut

memiliki dua jenis akar, yaitu akar lekat dan akar gantung. Batang D. antennatum

memiliki nodus-nodus yang terlihat jelas. Sementara itu internodus-internodus

dapat terisi cadangan makanan (pati) sehingga membentuk umbi semu yang

dikenal dengan pseudobulb (Fanfani & Rossi 1992; Comber 1994). Daun D.

antennatum merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki tangkai daun.

Daun umumnya berjumlah 4-18  helai  pada  setiap  batang,  bentuk  bulat

meruncing  (Fanfani  &  Rossi  1992). Pembungaan tumbuh pada ujung  batang

atau pada nodus batang dengan tipe racemose. Satu perbungaan terdiri 9-21
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bunga. Bunga memiliki sepal menggulung ke arah belakang, petal lateral yang

tegak ke atas dan terpilin serta labelum berwarna putih (Gambar 2.1). Labelum

memiliki lima keels dan corak garis berwarna ungu. Tangkai bunga mengalami

resupinasi (Wood, 2003; Soon 2005).

Biji Dendrobium antennatum berjumlah puluhan sampai jutaan dalam

satu buah. Biji anggrek tersebut memiliki struktur yang sederhana, yaitu berupa

kumpulan sel-sel homogen yang bersifat embrionik dan diselimuti oleh testa

(kulit biji). Testa merupakan lapisan sel mati yang memiliki struktur kaku dan

kuat. (Gandawidjaja & Sastrapradja 1980; Dressler 1990). Sedangkan menurut

Mursidawati (2007), biji anggrek ini dikenal dengan sebutan ‘dust seed’

karena ukurannya sangat kecil sehingga menyerupai butiran debu. Struktur

bijinya hanya terdiri dari 4-200 sel saja.

Gambar 2.1 Morfologi Bunga Dendrobium antennatum Lindl., a: labellum, b:
sepal lateral, c: petal, d: sepal dorsal. Bar = 1 cm. Foto koleksi penulis.

2.2.3 Habitat Dendrobium antennatum

Dendrobium antennatum Lindl. merupakan satu diantara anggrek asli

Indonesia. Penyebaran aggrek tersebut meliputi daerah Papua New Guinea,
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North Queensland Austalia, dan Kepulauan Solomon (Orchid Web, 2013).

Dendrobium antennatum umumnya tumbuh di daerah dataran rendah (0-500 m

dpl) hutan tropis. Anggrek tersebut tumbuh subur pada daerah bersuhu 16-19°C

pada malam hari dan 24-32°C pada siang hari dengan kisaran kelembaban antara

50% dan 80% serta derajat keasaman media alami (pH) 7-7,5 (Anonim, 2014)

2.3      Kultur Jaringan (In Vitro)

Menurut Suryowinoto (1991), kultur jaringan dalam bahasa asing disebut

sebagai tissue culture, weefsel cultuus atau gewebe kultur. Kultur sendiri berarti

budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan

fungsi yang sama. Maka, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan

tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat  seperti  induknya

(Hendaryono dan Wijayani, 1994). Sedangkan menurut Gunawan (1988), kultur

in vitro atau kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari

tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan dan organ, serta

menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat

memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali.

Dasar teori yang digunakan dalam pelaksanaan teknik kultur jaringan

adalah teori  totipotensi,  yang  dikemukakan oleh  Schleiden  dan  Schwann

(Suryowinoto, 1991) yang menyatakan bahwa setiap sel mempunyai

kemampuan totipotensi. Totipotensi  adalah  kemampuan  setiap  sel,  dari  mana

saja  sel tersebut  diambil, apabila diletakkan dalam media yang sesuai dan

lingkungan yang sesuai akan dapat tumbuh dan berkembang   menjadi   tanaman
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yang sempurna,   artinya   dapat bereproduksi dan berkembang biak secara

normal melalui biji atau spora (Hendaryono dan Wijayani, 1994).

Kultur jaringan tanaman merupakan teknik menumbuh-kembangkan

bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan atau organ dalam kondisi aseptik

secara in vitro. Teknik ini dicirikan oleh kondisi aseptik, penggunaan media

kultur buatan dengan kandungan nutrisi lengkap dan Zat Pengatur Tumbuh

(ZPT), serta kondisi ruang kultur yang suhu dan pencahayaannya terkontrol

(Yusnita, 2003). Selain itu teknik kultur jaringan memiliki dua kegunaan utama.

Pertama adalah untuk perbanyakan cepat dalam jumlah yang banyak dan

seragam sesuai induknya, dan yang kedua untuk menghasilkan bibit-bibit baru

yang unggul dalam perbaikan tanaman (Mattjik, 2005). Sedangkan menurut

Welsh (1981), produksi tanaman tanaman baru secara efisien, murah dan bebas

dari virus maupun cendawan.

2.4 Media Pertumbuhan

Media  kultur  jaringan  adalah  media  tanam  yang  terdiri  dari  berbagai

komposisi dan macam unsur hara dan sebagainya. Menurut Ryugo (1988) media

tanam pada kultur jaringan berisi kombinasi dari asam amino essensial, garam-

garam anorganik, vitamin-vitamin, larutan buffer, dan sumber energi

(glukosa). Media kultur jaringan merupakan salah satu faktor penentu

keberhasilan dalam perbanyakan tanaman  secara in vitro (Yusnita,  2003).

Menurut Rahardja (1994), untuk membuat media dengan jumlah zat yang telah

ditentukan, diperlukan penimbangan dan penakaran bahan secara tepat.

Ketidaktepatan ukuran dapat menyebabkan terjadinya proses yang tidak
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dikehendaki. Media tanam kultur jaringan terdiri dari dua jenis yaitu, media

cair dan media padat. Media cair digunakan untuk menumbuhkan eksplan sampai

terbentuk Protocorm Like Bodies (PLB) yaitu eksplan yang akan tumbuh

jaringan seperti kalus berwarna putih. Media padat digunakan untuk

menumbuhkan PLB sampai terbentuk plantlet (Rahardja dan Wahyu, 2003).

Beberapa media dasar yang banyak digunakan dalam kultur jaringan

antara lain media dasar Murashige dan Skoog (1962) yang dapat digunakan

untuk hampir semua jenis kultur, media dasar B5 untuk kultur sel kedelai

dan kacang-kacangan lainnya, media dasar White (1934) sangat cocok untuk

kultur akar tanaman tomat, media dasar Vacin dan Went (1949) digunakan untuk

kultur jaringan anggrek, media dasar Nitsch dan Nitsch (1969) digunakan dalam

kultur tepung sari (pollen) dan kultur sel, media dasar Schenk  dan Hildebrandt

(1972)  untuk kultur  jaringan tanaman  monokotil, media dasar WPM (Woody

Plant Medium, 1981) khusus untuk tanaman berkayu. Sarwono (2002),

menyebutkan bahwa media Vacin dan Went merupakan media yang dianggap

terbaik untuk budidaya anggrek secara in vitro dimana media ini terdiri dari

elemen makro, elemen mikro, sukrosa, agar, dan air destilasi.

Bahan organik yang ditambahkan pada media dasar dalam perbanyakan

secara in vitro digunakan pada produksi anggrek secara massal untuk

mendapatkan planlet. Bahan organik alami yang digunakan dalam kultur jaringan

sebagai suatu suplemen dimaksudkan untuk memantapkan pertumbuhan dan

perkembangan kultur (Hartman et al., 1990).
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2.5      Perkembangan Tanaman

Pertumbuhan  dan  perkembangan  tanaman  merupakan  proses  yang

penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu species. Pertumbuhan dan

perkembangan berlangsung secara terus-menerus sepanjang daur hidup,

bergantung pada tersedianya meristem, hasil asimilasi, hormon dan substansi

pertumbuhan lainnya, serta lingkungan yang mendukung (Gardner et al., 1991).

Menurut Heddy dkk (1994) secara umum tahap pertumbuhan dan

perkembangan tanaman meliputi perkecambahan, pertumbuhan bibit, fase muda

(vegetatif), fase masak, dan fase senesensi. Fase vegetatif terutama terjadi pada

perkembangan akar, daun dan batang. Fase ini berhubungan dengan 3 proses

penting: (1) pembelahan sel, (2) pemanjangan sel, dan (3) tahap awal dari

diferensiasi sel (Suketi, 2010).

Pertumbuhan dapat dianggap sebagai hasil dari beberapa proses

metabolisme tumbuhan (Gardner et al., 1991). Menurut Harjadi (1993),

pertumbuhan tanaman didefinisikan sebagai pertambahan ukuran yang dapat

diketahui dengan adanya pertambahan  panjang,  diameter,  dan  luas  bagian

tanaman.  Parameter  lain  yaitu dengan adanya pertambahan volume, massa ,

berat basah dan berat kering tanaman (Nyakpa, 1988; Sitompul dan Guritno,

1995). Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor

internal yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain umur, keadaan tanaman,

faktor hereditas, dan zat pengatur tumbuh. Faktor eksternal yang mempengaruhi

pertumbuhan adalah cahaya, temperatur, kelembaban, nutrisi atau garam-garam

mineral, oksigen (Gardner et al., 1991; Harjadi, 1993)
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2.6      Biji Glycine max (L) Merr.

2.6.1 Klasifikasi Glycine max (L) Merr.

Menurut Simpson (2006) dan Anonim (2012), Glycine max

diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Fabales

Famili : Fabaceae

Genus : Glycine

Species : Glycine max (L.) Merr.

2.6.2 Deskripsi tentang Glycine max (L) Merr.

Kedelai (Glycine max L. Merr), sampai saat ini diduga berasal dari

kedelai liar Cina, Manchuria, dan Korea. Pada tahun 1750, kedelai sudah mulai

dikenal sebagai bahan makan dan pupuk hijau di Indonesia. Kedelai merupakan

satu diantara tanaman sumber protein yang penting karena protein kedelai

merupakan satu-satunya leguminosa yang mengandung semua asam amino

esensial. Disini kandungan protein digunakan sebagai sumber nitrogen (N) yang

dapat menyuburkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif (Cahyadi, 2009)

Komposisi terbesar yang terkandung dalam kedelai adalah protein nabati.

Asam amino esensial yang terkandung dalam protein, antara lain adalah triptofan.

Triptofan merupakan zat organik penting dalam biosintesis IAA (auksin).

Hormon auksin ini berpengaruh terhadap perkembangan sel, meningkatkan
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permeabilitas sel terhadap air. Dengan adanya sintesa protein maka dapat

digunakan sebagai sumber energi dalam pertumbuhan. Selain itu kedelai juga

mengandung vitamin  B1  (tiamin)  yang  berfungsi  untuk  mempercepat

pembelahan  sel pada meristem akar (Untari, 2006). Kandungan asam amino

essensial biji kedelai per 100 gram tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kandungan asam amino pada biji Glycine max per 100 gram (Cahyadi,
2009)

Asam Amino Jumlah (mg/g)
Isoleusin
Leusin
Lisin
Fenilalanin
Tirosin
Sistin
Treonin
Triptofan
Valin
Metionin

340
480
400
310
200
110
250
90
330
80

Menurut Cahyadi (2009) kedelai juga mengandung unsur kalsium,

dimana unsur kalsium ini berperan sebagai komponen yang memperkuat

dinding  sel, mengatur daya tembus (permeabilitas) dinding sel serta berperan

pada titik tumbuh akar.

Biji kedelai berkeping dua  terbungkus kulit biji dan tidak

mengandung jaringan endosperma. Embrio terletak diantara keping biji. Warna

kulit biji kuning, hitam, hijau, atau coklat. Pusar biji (hilum) adalah jaringan

bekas biji melekat pada dinding buah, bentuk biji kedelai pada umumnya bulat

lonjong, tetapi ada juga yang bundar atau bulat agak pipih (Departemen

Pertanian, 1990). Komposisi kimia biji kedelai kering dan kecambah kedelai per
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100 gram tersaji dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2 Komposisi kimia biji kedelai kering dan kecambah kedelai per 100
gram (Cahyadi, 2009)

Komponen Biji Kedelai Kecambah kedelai
Kalori (Kkal) 331,0 312,30
Protein (gram) 34,9 40,49
Lemak (gram) 18,1 24,09
Karbohidrat (gram) 34,8 40,99
Air (gram) 7,5 10,20
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